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AVOCATUL POPORULUI - BIROUL TERITORIAL PLOIE^TI
BILANJUL ACTIVITATH PE TRIMESTRUL II /2021

In trimestrul II al anului 2021 la Biroul teritorial Ploieti al institu^iei Avocatul Poporului au
fost primite 69 de petitii i 248 apeluri telefonice. De asemenea, au fost deschise 36 de dosare in
care au fost efectuate verificari cu privire la situajii semnalate i au fost solu^onate 39 de dosare i
25 de petifii care au avut ca obiect alte aspecte decat cele care intra in competen^a institu^iei
Avocatul Poporului, iar in aceste cazuri cetatenii au primit indrumari cu privire la modul de
solujionare al problemelor cu care se confrunta. La finele acestui trimestru se aflau in lucru un
numar de 31 dosare.
Au fost inregistrate 9 sesizari din oficiu i au fost efectuate doua anchete, in urma carora a
fost emisa de eatre Avocatul Poporului o recomandare pentru remedierea deficienjelor rezultate
in urma verificarilor. Detalii referitoare la recomandarea emisa pot fi studiate pe pagina de internet
a institufiei Avocatul Poporului www.avp.ro.
Potrivit Legii nr. 35/1997 privind organizarea i func^ionarea institu^iei Avocatul Poporului,
republicata, in competenja Biroului teritorial Ploieti sunt cuprinse jude^ele Prahova, Buzau i
Dambovi^a.
Situa^ia cu privire la numarul persoanelor din jude^ele arondate, care au apelat la Biroul
teritorial Ploieti se prezinta astfel:
Total

Peti^ii primite
Apeluri telefonice
Dosare solujionate
Dosare deschise
Sesizari din oficiu
Anchete proprii
Recomandari

Prahova

69
248
39
36
9
2
1

47
187
29
22
6
2
1

Buzau

Dambovi^a

12
27
4
6
2
0
0

10
34
6
8
1
0
0

Pentru cei interesafi, reamintim ca, incepand cu data de 1 iunie 2021 s-a reluat activitatea de
acordare a audien^elor la sediul Biroului teritorial Ploieti situat in municipiul Ploieti, B-dul
Republicii nr. 2-4, intrarea H, camera 155; tel./fax - 0244.593.227. Programul de audienje i de
dispecerat este urmatorul: luni i miercuri in intervalul orar 10.00-14.00, marji i joi in intervalul
orar 12.00- 16.00. Ceta^enii pot solicita sprijinul Avocatului Poporului in mod gratuit, fara
perceperea de taxe.
Pentru a veni in sprijinul cetajenilor din jude^ele Buzau i Dambovi^a, informam faptul ca,
lunar un reprezentat al institu^iei Avocatul Poporului - Biroul teritorial Ploieti va fi prezent in
1

municipiul Buzau, la sediul Consiliului Jude^ean Buzau i in municipiul Targovite, la sediul
Consiliului Jude^ean Dambovi^a in spa^iile puse la dispozi^ie in acest scop, pentru a acorda audien^e
cetatenilor din aceste jude^e i pentru a primi peti^ii. Data la care se realizeaza aceste deplasari este
adusa la cunotin^a cu cateva zile inainte, prin afiare la sediile Consiliului Jude^ean Buzau i
Consiliului Judefean Damboviia, precum i prin mijloacele media locale (presa scrisa, radio,
televiziuni locale).
De asemenea, cetafenii pot solicita sprijinul institufiei Avocatul Poporului, fie telefonic la
nr. 0244.593.227; fie prin transmiterea petitiilor prin pota; prin e-mail, pe adresa
avpprahova@avp.ro. sau prin fax. Peti^iile adresate institufiei Avocatul Poporului sunt scutite de
taxe de timbru, iar audien^ele sunt gratuite.
Totodata, va invitam sa accesa^i site-ul institu^iei Avocatul Poporului la adresa www.avp.ro,
care con^ine informa^ii detalitate cu privire la activitatea institutiei.

Coordonator Biroul teritorial Ploieti al institufiei Avocatul Poporului
Consilier, Cristina Elena Tache

